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I detta blad kommer vi att berätta om: 

 

• Statistiken 

• Den nationella tillsynsinriktningen för 2018 

• Riksrevisionens rapport 

 

 

Statistik 
 

Överförmyndarstatistiken når man via Överformyndarstatistik  
Det är i dagsläget 207 av 230 överförmyndarenheter som har rapporterat in sin statistik.  

Det är glädjande att antalet inrapporteringar har ökat från föregående år och vi ser fram 

emot ännu fler nästa år.  

 

Sista dagen för rapportering av statistiken avseende år 2017 är den 1 februari 2018. De 

som inte har rapporterat i tid kommer att få kritik i kommande tillsynsprotokoll.  

Tänk på att det är verksamhetsåret 2017 som ska rapporteras nästa gång.  

 

Den nationella tillsynsinriktningen för 2018 

 
Länsstyrelserna fastställer varje år en nationell tillsynsinriktning och för nästa år 

kommer vårt fokus att vara följande  

 

• Omfattningen av förordnanden. Det vill säga att uppgifterna från domstolsbeslut 

är korrekt införda i handläggningssystemen och att förordnanden är i 

överensstämmelse med domstolsbesluten  

• Bevakning av årsräkningar m.m. Med det avser vi att särskilt kontrollera rutiner 

för uppföljning av handlingar som ska lämnas in inom en viss tid i avsikt att 

förhindra rättsförslust för den enskilde.  

 

 

  

https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/


 

 

Riksrevisonens granskningsrapport  

 
Den 14 december 2017 publicerades Riksrevisionens gransningrapport avseende tillsyn 

av överförmyndare och ställföreträdare.  

 

Riksrevisionen har granskat om staten säkerställer att överförmyndar- och 

ställföreträdartillsynen är rättssäker. Rapporten innehåller slutsatser och 

rekommendationer som avser Justitiedepartementet och länsstyrelserna i Dalarna, 

Västra Götaland, Stockholm, Norrbotten, Västernorrland, Östergötland och Skånes län.  

Riksrevisionen skriver: Granskningens iakttagelser och slutsatserna föranleder följande 

rekommendationer: 

1. Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över systemet som helhet. I en 

sådan bör Riksrevisionens rapporter och systemens utformning i Norge, 

Finland och Danmark tjäna som utgångspunkter. Denna utredning bör: 

• analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella 

ställföreträdare, i syfte att kunna tillgodose att alla som har behov kan få 

en lämplig ställföreträdare 

• föreslå var i systemet dessa professionella ställföreträdare bör vara 

anställda 

• föreslå, utifrån resultatet av ovanstående, hur tillsynen på området bäst 

bör organiseras 

• identifiera och föreslå en central förvaltningsmyndighet med ansvar för 

tillsyn. I uppdraget bör t.ex. ingå att följa utvecklingen, ta fram officiell 

statistik, samordna utbildningar samt ge råd och stöd på området. 

2. Regeringen bör ta ställning till det underlag som Pensionsmyndigheten tagit 

fram angående nationellt ställföreträdarregister och ge en central myndighet 

i uppdrag att ta fram och förvalta det. 

3. Regeringen bör, på kort sikt, ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att 

samordna tillsyn, utbildning, statistik samt råd och stöd på regional nivå. 

 
 

Med vänliga hälsningar 

 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne 

län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen 

i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Östergötlands län 
 

 


